Dr. John Mott Groep
Beste ouders/verzorgers, (oud-)leden, vrienden en relaties van de Dr John Mott Groep,

De afgelopen jaren hebben we als groep te maken gekregen met dalende inkomsten vanuit de
subsidiepot van de Gemeente Rotterdam. Veel daarvan hebben we kunnen opvangen door het
(gelukkig niet al te veel) verhogen van de contributie.

Door de inzet van onze fantastische vrijwilligers en jeugdleden hebben we in de afgelopen jaren een
leuk bedrag voor de groep verdiend. Zo hebben we bijvoorbeeld tijdens Koningsdag voor de
Oranjevereniging Componistenwijk Hillegersberg (voor de 18e keer) de tent opgebouwd, achter de
bar gestaan en diverse andere hand- en spandiensten verleend. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld de
boottrailers en grote aanhanger(s) kunnen aanschaffen.

De komende tijd staan we echter voor een dusdanig groot aantal noodzakelijke investeringen, dat wij
graag een beroep op u willen doen.

Vorig jaar zijn we begonnen met de vervanging van de oude, vervuilende en tevens ongezonde
dieselkachels waar we al jaren mee stookten. Vervanging was niet alleen noodzakelijk omdat de
kachel bij de welpen aan alle kanten begon te lekken, ook de zorg voor het milieu speelde hierin een
grote rol. Een welp zorgt tenslotte goed voor de natuur.

Pelletkachels
Een milieuvriendelijk alternatief hebben we gevonden in de aanschaf van een tweetal nieuwe zuinige
pelletkachels. In januari is de eerste geplaatst in het welpenlokaal en in september is ook de kachel
bij de verkenners geplaatst. Ondanks aanvullende subsidieregelingen van de Gemeente Rotterdam
en het Rijk waar we gebruik van kunnen maken, komen de kosten toch neer op zo’n €3.000,- per
kachel.

De Zeehaai
Met pijn in ons hart moeten we helaas ook afscheid gaan nemen van één van onze vletten. De
Zeehaai begint na jaren van trouwe dienst dusdanig dun te worden dat ermee doorvaren niet meer
kan. De Zeehaai zal vervangen moeten worden en we zijn ondertussen al op zoek naar een bouwer
voor de nieuwe boot. Een casco inclusief coating kost minimaal €5.000,-.
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Dr. John Mott Groep
Onderkomen voor de loodsen
Als laatste willen we, om de toekomst van de groep te kunnen waarborgen, investeren in een
onderkomen voor de loodsen. We merken dat het lastig is om deze wat oudere groepsleden aan de
groep gebonden te houden, terwijl dit toch de leiding van de toekomst is. Het ontbreken van een
eigen onderkomen is daar één van de oorzaken van. We willen hier het oude kabelgat (de
zeecontainer achter de vlaggenmast) voor gaan verbouwen of vervangen door een bouwkeet.

Graag doen we een beroep op u en/of uw netwerk om ons met geld of bijvoorbeeld een bouwkeet te
ondersteunen. Alle mogelijkheden voor sponsoring zijn bespreekbaar, en onder bepaalde
voorwaarden zijn eventuele giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wij vertellen u daar graag
meer over.

Met vragen en of opmerkingen kunt u terecht bij de leiding of de penningmeester
(penningmeester@johnmott.nl).

Met vriendelijke groet,

Leiding en Bestuur Dr. John Mott Groep.
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